
 

 
7 

 

 

 

FIZIKER RÓBERT  
 

BESZÁMOLÓ A MAGYAR 

LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETE  

2016. ÉVI  

VÁNDORGYŰLÉSÉRŐL 
 

 

A Magyar Levéltárosok Egyesülete választmányának döntése értelmében az idei ván-
dorgyűlésre a győri Széchenyi István Egyetem kampuszán került sor, 2016. július 11. 
és 13. között. A fő célok között a vezető grémiumok tisztújítását, az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc 60. évfordulójáról történő megemlékezést, illetve szakmai ta-
nulmányút keretében a Pannonhalmi Apátság felkeresését jelölték meg a szervezők. A 
program a már megszokott módon a külföldi vendégek fogadásával kezdődött vasár-
nap, majd a hétfő kora délutáni megnyitót és köszöntőket követően az egyesületi 
szakmai díjak átadásával folytatódott. 

Az egyesület 2013-ban létrehozott új kitüntetési rendszere magába foglalja az ad-
digi Levéltárért díjat, illetőleg annak funkcióját is. Ismeretes, a díj névadója az akadé-
miai doktor levéltáros–történész, a 2102-ben elhunyt Dóka Klára, aki a 18–19. századi 
gazdaságtörténeti kutatásai mellett a levéltárosok képzésében is jelentős részt vállalt. A 
díj három fokozatát azok a levéltári munkatársak kaphatják meg, akik, a levéltárügy te-
rületén huzamosabb időn át kimagasló szakmai munkát, elismerést érdemlő tevékeny-
séget végeztek. Idén a felsőfokú végzettségű levéltárosok részére létrehozott I. fokozat 
egyik díjazottja – az indoklás szerint „kimagasló levéltárosi és tudományos munkájáért, vala-
mint a levéltár szakmai munkájának irányításában végzett hűséges szolgálatáért” – Cserna Anna 
főlevéltáros, a Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltárának megbízott igazga-
tó-helyettese lett. Mellette Petrikné Vámos Ida főlevéltáros, az Állambiztonsági Szolgála-
tok Történeti Levéltárának nyugalmazott főosztályvezetője részesült elismerésben, 
akinek „levéltárosi elkötelezettsége, precizitása és szakmai maximalizmusa humanista vezetői beállí-
tottsággal párosult, és több cikluson keresztül levéltári szakfelügyelőként kiválóan szolgálta a hozzá 
tartozó levéltárak munkájának értékelését, fejlődését”.  

A középfokú végzettségű levéltárosok közül szintén két fő kapta meg a részükre 
alapított II. fokozatot. Az ad hoc bizottság idén Ondrik Sándornét, a Semmelweis Egye-
tem Levéltárának segédlevéltárosát „hosszú távon tanúsított magas színvonalú, megbízható tel-
jesítményéért, levéltári hivatása és a Semmelweis Egyetem Levéltára iránti elkötelezettségéért”, illetve 
Benczik Gyulát, a Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltárának levéltári kezelőjét 
– aki „kiváló szakmai tudásával, tapasztalataival példamutatóan végzi a levéltár szolgáltató tevé-
kenységét, segíti a Vas megyei történettudományi kutatásokat”– tartotta érdemesnek a díjra.  
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A III. fokozat a levéltárakban dolgozó nem levéltárosok (könyvtárosok, restaurátorok, 
gazdasági feladatot, illetőleg ügyviteli, üzemfenntartási stb. feladatot ellátó munkatár-
sak) tevékenységének elismerésére szolgál és évente egy fő kaphatja meg. Az idei díja-
zott Gáty István, a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltárának reprográ-
fusa, aki az indoklás szerint „a levéltár reprográfiai műhelyének felszerelésében és informatikai 
rendszerének kialakításában, valamint a Magyar Levéltárosok Egyesülete kiváló ízlésű, igényes ki-
adványainak elkészítésében végzett kiemelkedő munkájáért” került a jutalmazottak közé. 

* 

A Magyar Levéltárosok Egyesülete 2016. évi vándorgyűlésének első napján tartott ple-
náris ülésén – Ólmosi Zoltán, az MLE alelnökének elnöki közreműködésével – az 1956-
os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának tiszteletére „Számvetés ’56-ról” 
címmel nagy érdeklődéssel kísért konferenciát és kerekasztal-beszélgetést rendezett. 
Standeisky Éva, címzetes egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora „A 
forradalom íve” című bevezető előadásában, illetve a tudós társaságban megszokott, 
egyébiránt a hallgatóságtól nagyobb koncentrációt igénylő felolvasásában három kér-
déskört érintett: a forradalom idővonatkozásait, sokrétűségét és végül emlékezettörté-
netét. Mindhárom esetben kitért a történeti feldolgozottság általa vélelmezett állapotá-
ra is. A forradalom időívéről kifejtette, hogy az a 23-ai kezdőponttól október 28-ig, a 
nemzeti demokratikus forradalom elismeréséig, majd 30-án a pártok alakításának en-
gedélyezéséig emelkedett, csúcspontját pedig a Varsói Szerződés felmondásával és a 
semlegesség november elsejei kihirdetésével érte el. Az ország fegyveres megszállásá-
val az ív hanyatló fázisba jutott. A fegyveres és fegyvertelen ellenállási formákkal tarkí-
tott végső szakasz, az utóforradalom pedig hetekig elhúzódott. A csoportos hatalmi 
formák, a változatos elnevezésű forradalmi szervek működésével, különösen az ún. 
„visszatanácsosodási” folyamat idején játszott szerepükkel kapcsolatban az előadó szerint 
van még feltárnivaló.  

A forradalom sokszínűségében az első világháború utáni, Horthy-korszakbeli tár-
sas szerveződési formák éppúgy feltűntek, mint az 1944 és 1947 közöttiek. Ez utóbbi 
volt, már csak az időbeli közelség miatt is, a leghangsúlyosabb. A színskála a szélső-
jobbtól a konzervatívon, a keresztény-nemzetin, a liberálison, a szociáldemokratán át a 
szélsőbalig terjedt. Ötvenhat társadalom- és mentalitástörténete – és benne érzelem-
története – még nagyrészt feltáratlan. A manifeszt – az egyértelműen bizonyítható – je-
lenségek, például a megreformált szocializmus kívánalma sokrétegűségének alapos 
számbavétele, árnyalt értékelése sem történt meg eddig. A múltfolytatás kapcsán az 
eseményekben érintett személyek elképzeléseinek újragondolása, az új közformációk-
ban burjánzó elképzelések bemutatása, különösen a munkástanácsok november 4-e 
utáni tevékenységének, politikai-ideológiai jellegzetességeinek újragondolása, a röpirat-
ok, vidéki újságok, illetve a megtorlási eljárások, a bírósági, tanácsi pártiratok forrás-
csoportjának vizsgálata is fontos lenne.  

A forradalom emlékezetívéről szóló fejtegetéseit az előadó egy – Heltai Györgytől, 
Nagy Imre forradalom alatti kormányának külügyminiszter-helyettesétől származó – 
idézettel vezette be. Heltai szerint ugyanis az ország olyan mértékben „tanulta meg el-
szenvedni a terrort” és „teljesítette túl a kollaboráció előírt formáit”, hogy képtelenségnek tar-



B e s z á m o l ó  a  M a g y a r  L e v é l t á r o s o k  E g y e s ü l e t e  2 0 1 6 .  é v i  v á n d o r g y ű l é s é r ő l  
 

 
9 

 

 

totta, hogy „ez a megnyomorított és morálisan is teljesen lezüllesztett társadalom […] varázsütésre 
megváltozik, átlényegül, megtisztul és kiáll magáért!” Minden esemény, így a forradalom is ki 
van szolgáltatva a múltat értelmező, felhasználó jelennek, a hatalomnak, a tudomány-
nak, a művészetnek. A forradalom emlékezetének is van a mindenkori hatalomhoz 
vagy/és a múlt iránt érdeklődő egyénhez köthető íve. 1956 ma az egyes ember számá-
ra – több okból kifolyólag is – szinte érdektelen. A kettős hátrány, a jelen politikai-
ideológiai befolyása az emlékezetre és az eleve nehezen kiismerhető múlt jelenbeli tö-
redezettsége ugyanakkor lelkesítő is lehet az elfogulatlanságra törekvő társadalomtu-
domány művelői, köztük a dokumentumokhoz legközelebb levő levéltáros-
történészek számára.  

A bevezető előadás után összesen hat további (a szekciókban aztán újabb négy) 
előadás foglalkozott 1956 különböző aspektusaival. Baráth Magdolna, az Állambizton-
sági Szolgálatok Történeti Levéltárának osztályvezetője a szovjet politika 1956. őszi 
irányváltásairól beszélt, az 1956. július és november közötti időszakból a rendszervál-
tozás után előkerült szovjet pártelnökségi ülésekről készült feljegyzések alapján, alap-
vetően az október 23-ai szovjet katonai akcióra és az október 28. és 30. közötti, a „ke-
ményvonalasok” és a „liberálisok” közötti éles vitát ismertetve.  

Seres Attila, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóköz-
pont Történettudományi Intézetének tudományos munkatársa (2015 novemberéig 
Magyarország Oroszországba akkreditált levéltári delegátusa, a Moszkvai Magyar Le-
véltári Intézet vezetője) Magyarországi egyházak és szovjet egyházpolitika az 1956. évi forrada-
lom idején címmel tartott előadást. Oroszországi levéltári forrásbázis alapján a szovjet 
egyház-felügyeleti szervezet kiépítéséről, a szovjet egyházpolitikának a nemzetközi po-
rondon képviselt főbb irányairól, illetve a magyarországi forradalmi eseményekkel 
kapcsolatban ezeknél a szerveknél keletkezett dokumentumokról beszélt. A Szovjet-
unióban a második világháború idején két egyházfelügyeleti szervet is létrehoztak, 
1943-ban az Orosz Pravoszláv Egyház Ügyeinek Tanácsát, 1944-ben pedig a Vallások és 
Kultuszok Ügyeinek Tanácsát. A két szervet Hruscsov menesztése után, 1965-ben Egy-
házügyi Tanács néven egyesítették, így a két jogelőd iratképző teljes irattermése az 1990-
es évek elején egyszerre került levéltári megőrzésbe. A szovjet állami egyházigazgatás 
teljes iratanyaga jelenleg az Orosz Föderáció Állami Levéltárában (GARF) található, s 
mintegy 13 300 ügyiratot (gyelo) tesz ki. Seres Attila ezután ismertette a szovjet egyház-
politika főbb irányait a nemzetközi porondon, meglátása szerint ilyen tekintetben há-
romfajta aspiráció figyelhető meg:  

1. a Vatikán- és katolicizmusellenesség;  
2. a Moszkvai Patriarchátus szerepének és tekintélyének erősítése, az autokefál 

ortodox egyházak Moszkva köré gyűjtése; 
3. az ökumenikus mozgalom szovjet érdekek szerinti orientálása, békemozga-

lommá alakítása.  
A szovjet egyházfelügyeleti szerveknek a magyarországi forradalmi eseményekkel kap-
csolatban született dokumentumai alapján feltételezhető, hogy az egyházi személyek 
állásfoglalásait is felülről, a hivatalos egyházirányítás diktálta. Alekszij pátriárka egyszer 
szólalt meg a magyarországi események kapcsán: 1957. újévi üzenetében elítélte azokat 
az erőket, amelyek 1956 októberében megpróbálták megdönteni a „törvényes hatalmat”. 
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Völgyesi Zoltán, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának főosztályvezetője 
előadásában az ’56-tal kapcsolatos kutatások és publikációk nagy hiányosságára, a vi-
déki követelések bemutatásának fontosságára hívta fel a figyelmet. Erre azért is szük-
ség lenne, mert a forradalom kitörését követő néhány nap után vidéken egyre inkább a 
fővárostól függetlenül alakultak és tolódtak egyre inkább jobbra az események, egyre 
bátrabban fogalmazódtak meg a lakosság és a közélet nem kommunista szereplői, az 
egykori koalíciós pártok helyi képviselői, a Rákosi-rendszer börtönből szabadult kár-
vallottjai és a történelmi egyházak részéről a különböző sérelmek elvárások és a vá-
gyott társadalmi célok. Ráadásul 1956-ban még a magyar lakosság túlnyomó többsége, 
mintegy 2/3-a községekben és kisvárosokban élt, továbbá október végén–november 
elején vidéken szabadabb és könnyebb volt a Nagy Imre kormányára is nyomást gya-
korló információáramlás és véleménycsere. Az előadó érdekességként említette, hogy a 
forradalom napjaiban többpárti szabad választásokat csak Kiskunhalason tartottak, 
ahol az FKgP 76%-os abszolút többséget szerzett. Véleménye szerint nagy az ismeret-
hiány az agrárlakosság – úgy az önálló birtokosok, mint az erőszakosan összetákolt 
kollektivizált gazdaságok, valamint az állami gazdaságok dolgozói – ’56-os törekvései-
vel kapcsolatban. Hasonló a helyzet a többi társadalmi réteg esetében is, a kisiparosok-
tól és a kiskereskedőktől kezdve az üzemi munkásságon és az építőipari dolgozókon át 
az alkalmazotti és értelmiségi rétegekig. 

1956 egyik sajátossága, hogy bár sokféle elképzelés, nézet megfogalmazódott, volt 
néhány nagy közös cél, ami egybekovácsolta a nemzetet a fővárostól a vidéki városo-
kon át a falvakig: a szovjet csapatok kivonása és a függetlenség helyreállítása, a kom-
munista diktatúra elutasítása, szabad választások, sajtószabadság, gyülekezési jog, sza-
bad véleménynyilvánítás joga, vallásszabadság, valamint a nemzeti hagyományokhoz, 
szimbólumokhoz való visszatérés (pl. Kossuth-címer). A forradalom megmozgatta a 
társadalom minden rétegét, ám a kibontakozást sokan sokféleképpen képzelték el. A 
domináns elképzelés alapján egy olyan, sajátos társadalmi berendezkedés körvonalazó-
dik, ami a nyugati típusú többpárti demokráciát vegyes gazdasággal egészíti ki, ahol a 
mezőgazdaságban, a kisiparban és a kiskereskedelemben a magántulajdon a meghatá-
rozó, míg a gyárak, bányák, bankok állami tulajdonban maradtak volna. S mindehhez 
jön még az állam széleskörű szociális gondoskodása, valamint az ingyenes oktatás és az 
ingyenes egészségügy, amit az előző évek „vívmányai” közül megtartottak volna. A fal-
vak, a járások és az alföldi mezővárosok követeléseiben fontos szerepet kapott az 
önálló mezőgazdasági termelés szabadságának visszaállítása, a begyűjtési rendszer és az 
erőszakos kollektivizálás megszüntetése, az adók csökkentése és az előző évek mél-
tánytalan tagosításainak felülvizsgálata. Vidéken erőteljesen jelentkezett a negyvenes 
évek második felében felszámolt helyi civil szervezetek, a gazdakörök, olvasókörök 
visszaállítása, valamint a hitélet szabadságának követelése is. 

Bana József, Győr Város Levéltárának igazgatója előadásában Győrt, az 1956-os 
forradalom és szabadságharc második fővárosaként mutatta be. Ezt a hírnevet a Du-
nántúli Nemzeti Tanács (DNT) megalakításával vívta ki magának a város. A Szigethy 
Attila vezetésével megalakult szervezet tevékenységét a Nagy Imre miniszterelnök ve-
zette kormánnyal összhangban végezte. Nem ellenkormányként tevékenykedett, de sa-
ját rádiója és sajtója volt. Az új szervezetben a domináns szerepet a győriek vitték, de a 
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szomszédos megyék mellett (Komárom, Fejér, Veszprém) Szeged, Nagykanizsa és 
Miskolc is képviseltette magát. A szovjet elleni ellenállás szervezése mellett élénk dip-
lomáciát folytatott Ausztriában is.  A mosonmagyaróvári vérengzés kivizsgálásában is 
kiemelkedő szerepet játszott a DNT. A forradalom leverését követően a győri forra-
dalmi erők hosszú ideig sikeresen megakadályozták a kommunista restaurációt, és lé-
nyegében egy kettős hatalom alakult ki, amelynek következtében a kádári-rendszer 
csak lassan és keservesen tudott kiépülni. Ekkor Hazánk néven jelent meg a Szigethy 
Attilát támogatók lapja. Sokak sikeres menekülése révén a forradalom számos jelentős 
képviselője tudott elmenekülni, így nem váltak a megtorlás áldozataivá. A Győri Va-
gongyári Munkástanács még 1957 májusában is ülésezett. A rendszerváltás követően a 
Győr Városi Levéltár hat kiadványban tette közzé a legújabb kutatási eredményeket. 

Kocsis Piroska, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának főlevéltárosa ar-
ról beszélt, hogy a történész szakmában – és azon kívül is – széles körben elterjedt né-
zet, hogy az 1956-os forradalom idején és az azt követő néhány hétben tízezrek vesz-
tették életüket. Az előadó széles körű levéltári kutatások – katonai és polgári kórházak 
jelentései, temetkezési vállalat adatai, Statisztikai Hivatal összegzései – alapján minden 
kétséget kizáróan bizonyította, hogy a halottak száma, legalábbis a fővárosban, alig ha-
ladhatta meg a 2500 főt. Kocsis Piroska ugyanakkor arra is utalt, hogy mind a sebesül-
tek, mind pedig a halottak pontos számának megállapításához további, elsősorban vi-
déki kutatásokra van szükség ennek tisztázása érdekében, ám ekkor sem garantált a 
végleges és a valósághoz legjobban közelítő pontos számok megállapítása. A szociális 
és a közegészségügyi helyzet kutatását is fontosnak nevezte.  

Szakolczai Attila, Budapest Főváros Levéltárának főlevéltárosa Az ötvenhatra követ-
kező büntetőeljárások színe és fonákja címmel tartott előadásában az 1956-os forradalmat 
követő, az államvédelem egymás után következő kampányaiból álló szervtörténetébe 
illeszkedő megtorlás mint a politikai hatalom által kezdeményezett bosszúhadjárat cél-
jaként a társadalom elrettentését, megfélemlítését és a párt politikájának (a decemberi 
párthatározatnak) az igazolását nevezte meg. A megtorlás nem tartott tovább és nem 
sújtott többeket, mint huszadik századi magyar megfelelői (a tanácsköztársaság és a 
második világháború utáni eljárások) és nemzetközi összehasonlításban (párizsi kom-
mün, spanyol polgárháború, Allende törvényes forradalma Chilében) sem tűnik kima-
gaslóan kegyetlennek és sokakat érintőnek. Az előadó bemutatta, milyen eszközökkel 
csikart ki vallomásokat a politikai rendőrség, amelyekkel a perbe fogottak magukat és 
társaikat vádolták – hamisan – súlyos ellenforradalmi, illetve köztörvényes bűncselek-
ményekkel. Meggyőződése szerint – mivel egyik félnek sem volt érdeke a történtek fel-
tárása – a peres forrásokat, mivel más forrás csak alig akad az 1956-os tömegakciókra, 
csak azok jellemzőinek ismeretében lehet az események feltárásához felhasználni. 

Az előadásokat követően Völgyesi Zoltán moderátor kérdéseire rövid kerekasz-
tal-beszélgetésen válaszolt Standeisky Éva, Szakolczai Attila és Bana József. Az ismert 
történész-levéltáros-kutatók két nagyobb témakörben, ’56 társadalmi megítélésének 
változásairól, a köztudatban és a nemzeti emlékezetben játszott egyre kisebb szerepé-
ről, 1956 politikai hagyományáról mint a magyar demokrácia lehetséges hivatkozási 
pontjáról, illetve a levéltáros és a történész társadalom feladatairól és lehetőségeiről, a 
nem kellően kiaknázott forrásokról fejtették ki az álláspontjukat. Zárásként Mezei Zsu-
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zsanna, a Vajdasági Levéltár levéltárosa arról beszélt rövid, a délvidéki vérengzéseket 
példaként említő hozzászólásában, hogy az eseményeket követő számháború, a csupán 
különböző projektek idején fellángoló érdeklődés melletti teljes érdektelenség nem 
1956-specifikus jelenség. 

* 

A vándorgyűlés második napján a munka öt különböző szekcióban folytatódott. A 
Magyar Levéltárosok Egyesülete sok éve törekszik arra, hogy vándorgyűlései találkozá-
si alkalmat és az információcsere lehetőségét biztosítsák Európa e térségének levéltá-
ros egyesületei számára. A Nemzetközi Szekció német és angol munkanyelvű ülése a ha-
gyományoknak megfelelően ennek szolgálatában állt. A beszélgetés első fele a vándor-
gyűlés kiemelt témája, 1956 és emlékezete köré csoportosult. A szekció moderátora, 
Sipos András főlevéltáros, Budapest Főváros Levéltárának főosztályvezetője összefogla-
lást adott a vendégek részére az előző napi plenáris ülés főbb megállapításairól és ta-
nulságairól. Ehhez kapcsolódva Anna Domalanus, a Poznańi Miczkiewicz Egyetem Le-
véltára vezetője a magyar ’56 egyik legfontosabb előzményeként számon tartott 
poznańi felkelés kutatásának problémáit ismertette, amelyek sok tekintetben hasonla-
tosak a hazai nehézségekhez. Hangsúlyozta, hogy Poznańban ma is elevenen él a ma-
gyar forradalom emléke, Mansfeld Péterről például utcát neveztek el.  

Willibald Rosner, valóságos udvari tanácsos, az Alsó-Ausztriai Tartományi Levéltár 
igazgatója, az Osztrák Levéltárosok Egyesületének elnöke szerint a magyarországi for-
radalom ma Ausztriában társadalmi szinten „csaknem elfeledett” esemény, leginkább me-
nekülthullámként él a közemlékezetben, amelyet azóta számos újabb és esetenként na-
gyobb követett, az ’56-os menekültek közül ugyanakkor aránylag kevesen maradtak és 
illeszkedtek be Ausztriában. A források tekintetében leginkább a helyi és személyes 
iratok – köztük az egyházak iratainak – kutatásától lehet leginkább jelentős új eredmé-
nyeket várni. Dražen Kušen, az Eszéki Állami Levéltár igazgatója, a Horvát Levéltáros-
ok Egyesülete elnöke tájékoztatott arról, hogy a magánkézben lévő 1956-os vonatko-
zású iratok feltárása és begyűjtése érdekében a Baranya Megyei Levéltárral közös akci-
ót indítottak.  

Mária Grófová, a Szlovák Levéltárosok Egyesülete elnöke felhívta a figyelmet a 
pozsonyi Comenius Egyetem Levéltárában található forrásokra az 1956-os diákmoz-
galmakról. Az egyesület másik képviselője, Marta Švoliková hangsúlyozta, hogy a szlo-
vákiai helyi levéltárakban a közép- és alsószintű közigazgatási és jogszolgáltatási szer-
vek fondjaiban sok anyag található a magyarországi események visszhangjáról, a segít-
ség és támogatás megnyilvánulásairól és az ezek miatt indult eljárásokról. Mészáros Zol-
tán, a Szabadkai Történelmi Levéltár munkatársa saját kutatásai alapján beszélt a Ju-
goszláviába érkező menekültekre vonatkozó forrásokról.  

A beszélgetés második felében az egyesületek képviselői saját országuk levéltár-
ügyének legaktuálisabb kérdéseiről tájékoztatták egymást. Sipos András ismertette az 
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára Hess András téri épületének kormányza-
ti döntés alapján történt – meglátása szerint hirtelen és kapkodó – kiköltöztetése foly-
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tán kialakult helyzetet,1 amit a résztvevők megdöbbenéssel fogadtak. Kitért továbbá 
arra, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság közelmúltban ho-
zott döntése – mellyel a Kiss László-ügy iratait őrző Budapest Főváros Levéltárát há-
rom millió forint bírsággal sújtotta – egyrészt veszélyezteti a kutatás szabadságát, más-
részt szükségessé teszi a levéltári adatvédelem kérdéseinek és szabályozásának újra-
gondolását. Dr. Torsten Musial, a Berlini Művészeti Akadémia filmarchívumának veze-
tője, a Német Levéltárosok Egyesülete képviselője ehhez kapcsolódóan arról tájékoz-
tatott, hogy Németországban jelenleg van napirenden az új szövetségi levéltári törvény 
tervezete, amely egyebek között a személyes adatok védelmének időhatárát a halálo-
zást követő 30 évről tíz évre szállítaná le. Emellett a német társegyesület az elmúlt idő-
szakban nagy figyelmet fordított a civil szervezetek irattárainak védelmére, ezek meg-
őrzéséről és kezeléséről útmutatót készítettek.  

Daniel Doležal, a Csehországi Levéltárosok Egyesülete képviseletében szintén ar-
ról számolt be, hogy figyelmük középpontjában a 2002-ben elfogadott levéltári tör-
vényt felváltani hivatott új törvény előkészítése állt. Megítélése szerint a csehországi 
levéltárügy mentálisan ma is az 1990-es évek világában él. Nagy gondjuk az épületek 
korszerűtlen volta, az informatikai rendszerek általános elavultsága. Levéltáros képzés 
kilenc egyetemen van, de mindenütt klasszikus segédtudományi irányultságú történész-
levéltáros képzésről van szó, az újabb levéltár-elméleti és gyakorlati ismeretek csak 
erősen fogyatékosan jelennek meg az oktatásban. Mária Grófová áttekintést adott a 
szlovákiai levéltárügyben az utóbbi években végrehajtott szervezeti átalakítások követ-
kezményeiről, melyek azt eredményezték, hogy a Belügyminisztérium alárendeltségébe 
tartozó levéltári szervezet tudományos és kulturális funkciói leépülnek, a levéltárakat 
puszta hivatali szerepkörre szorítják.  

Jugoslav Veljkovski, Vajdasági Levéltárosok Egyesületének elnöke örvendetes hír-
ről számolt be, az Újvidéki Levéltár új épületének ez évben történt átadásáról, így a 
péterváradi várból végre Szerbia legkorszerűbb levéltárépületébe költöztethetik át az 
anyagot. Dražen Kušen a horvátországi levéltárosokat foglalkoztató problémák közül 
szintén az – 1997 óta hatályos – levéltári törvény megújításának szükségességét emelte 
ki. A kanadai „total archives” koncepció alapján – amely a levéltárak feladatát nem meg-
határozott iratképzők iratainak megőrzésében, hanem a társadalom és történelem mi-
nél sokrétűbb dokumentálásában látja – ki kívánják dolgozni ennek saját viszonyaik-
hoz illeszkedő változatát. Willibald Rosner az osztrák levéltárügy legnagyobb problé-
máját a szervezeti és szabályozási széttagoltságban látja: a szövetségi állam, a tartomá-
nyok és az önkormányzatok mind maguk rendelkeznek levéltárügyük és levéltári anya-
guk tekintetében, a felügyelet és koordináció pedig igen fogyatékos, a magánlevéltári 
anyagok felett pedig nem érvényesül semmiféle hatékony felügyelet. Ecsetelte a rend-
szer anomáliáit, ami a tartományonként is eltérő adatvédelmi politikában éppúgy meg-
nyilvánul, mint az elektronikus köziratok átvételének megoldatlanságában.  

Anna Domalanus a visegrádi négyek levéltári szervezeteinek együttműködésével ké-
szült és elsőként Varsóban bemutatott From Visegrad to Visegrad című, elsőként Varsó-

                                                 
1 A költözést az iratanyag egy részének átszállítása után bizonytalan időre felfüggesztették, így az 1945 
utáni politikai kormányszervek iratanyag ma sem kutatható. – A szerk. 
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ban bemutatott kiállítást emelte ki, mely az 1335. évi királytalálkozótól a V4-csoport 
megalakulását kezdeményező 1991. évi találkozóig megtett utat ábrázolja. (A vándor-
kiállítás a tervek szerint Magyarországon is látható lesz, és rövidített verzióját bemutat-
ják a Szöuli Nemzetközi Levéltári Kongresszuson is.) Flóra Ágnes, a Román Nemzeti 
Levéltár képviselője, a Kolozsvári Állami Levéltár munkatársa a Norvég Alap finanszí-
rozásával, az Állami Levéltár, valamint a bukaresti és kolozsvári egyetemek együttmű-
ködésében megvalósuló, Romániában eddig példa nélkül álló digitalizálási programról 
számolt be, amely mintegy 35 ezer levéltári egységre terjed ki, zömmel a 16. század vé-
géig, és az eredmény remélhetőleg rövidesen az interneten is elérhető lesz. Az adatbá-
zis kialakításakor a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának DL/DF adatbázi-
sát tekintették mintának. Problémaként említette ugyanakkor, hogy a digitalizálandó 
anyag körét elsődlegesen román történeti, nem pedig levéltári szempontok szerint je-
lölték ki.  

* 

A Forrásközlő Szekció a 2001. évi megalakulása óta a győri vándorgyűlésen tartotta 16. 
tanácskozását. Az eszmecsere, amelyet az elmúlt évekhez hasonlóan nagy érdeklődés 
kísért, szokás szerint kapcsolódott a vándorgyűlés központi témájához. Az Évfordulók, 
forráskutatások és forrásközlések címmel megtartott szekcióülés során három alapvető 
kérdésre kerestünk választ: 1. Milyen forrásokat őriznek a levéltárak az aktuális évfor-
dulók kapcsán? 2. Ezekben milyen kutatások történtek? 3. Milyen forráspublikációk 
születtek ezekből? 

A bevezető, problémákat összefoglaló referátumot Czetz Balázs, a Magyar Nem-
zeti Levéltár Fejér Megyei Levéltárának igazgatója tartotta A 20. század második felének 
levéltári forrásai, a forrásfeltárás és a forrásközlés tapasztalatai az MNL Fejér Megyei Levéltárá-
ban különös tekintettel az évfordulókhoz köthető forrásfeltáró munkára címmel. Előadásában az 
ismertetéseken túl kitért módszertani problémákra, a forrásfeltárás nehézségeire és az 
iratokban előforduló személyes adatokkal kapcsolatos morális kérdésekre is. Azt ezt 
követő két referátum az 1956-os események két ikonikus helyszínéhez kapcsolódott. 
Batalka Krisztina, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem levéltárának 
vezetője Műegyetem 1956–2016: források 60 év távlatából című előadásában a műegyetemi 
hallgatók és oktatók szerepvállalásának, illetve az események forrásainak és forrás-
adottságainak bemutatása után arra a kérdésre keresett választ, hogy hat évtized után 
milyen új adatok várhatók még a témára vonatkozóan. Különösen a személyes jellegű 
források feltárását, az újonnan bekerült visszaemlékezések, levelezések és az évfordu-
lók környékén korábban kallódó iratanyagok feldolgozását tartotta fontosnak. Sávoly 
Tamás, a Magyar Rádió Archívumának levéltárosa a Rádió ’56-os köztörténetben ját-
szott szerepének, az akkor keletkezett iratfajtáknak és azok őrzésének és az események 
ottani dokumentálásának ismertetése után a Rádió Archívumának ’56-os vonatkozású 
írásos, hang- és mozgóképi anyagait, korábbi és az évforduló kapcsán gyűjtött forrásait 
(hagyatékokat, visszaemlékezéseket, egyéb gyűjteményeket) és kutatói publikációit mu-
tatta be sok illusztrációval. Előadása végén felhívta a hely- és köztörténettel, a média-, 
oktatás-, zene- és színháztörténettel foglalkozók figyelmét a gyűjteményben rejlő kiak-
názatlan kutatási lehetőségekre. 
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A szekció hagyományai szerint az utóbbi években mindig szerepelt tanácskozásukon 
határon túli magyar levéltáros is. Állandó előadójuk Mezei Zsuzsanna, a Vajdasági Levél-
tár levéltárosa Évfordulókhoz kapcsolódó forrásfeltárások a Vajdasági Levéltárban című elő-
adásában szintén 1956-hoz kapcsolódott. A referátumból a hallgatóság megismerhette 
az akkori Jugoszlávia vezetőinek reagálását a magyar eseményekre, illetve új adatokat 
hallhatott az ’56 novembere után a Jugoszláviába érkezett magyar menekültek sorsáról. 
A hozzászólások, kérdések során ismét felvetődött az a sokszor tárgyalt probléma, 
hogy a levéltárak forráskiadási munkája milyen szorosan kapcsolódik az aktuális évfor-
dulókhoz: ennek nyilván az is oka, hogy az aktuális évfordulókra könnyebb felhívni a 
közvélemény figyelmét, illetve ennek kapcsán nagyobb lehetőségek nyílnak új pénzügyi 
források megszerzésére is, és nagyobb publicitást kaphat a levéltárak munkája. A For-
rásközlő Szekció következő tanácskozása 2017-ben ismét évfordulóhoz kapcsolódik: a 
reformáció 500. évfordulóján ebben a témakörben várja a szekció és Bilkei Irén szek-
cióvezető, a Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltárának főlevéltárosa a forrás-
feltárások eredményeinek ismertetését. 

* 

Az Informatikai Szekció rendezvényén két témakör került napirendre. A program első 
részében az elektronikus iratok levéltári átvételével kapcsolatos előadások hangzottak 
el, a második részben pedig az új szakmai követelményrendszer által támasztott nyil-
vántartási és adatszolgáltatási feladatokról három előadó fejtette ki gondolatait, a kö-
zönséget is bevonó panelbeszélgetés keretében. A programon a vándorgyűlés közön-
ségéből 35 fő vett részt. Első előadóként Bodó Attila Pál, AZ EMMI Informatikai, Biz-
tonsági és Dokumentációs Főosztályának vezetője az E-iratok közlevéltári átvétele, vala-
mint az elektronikus információbiztonság szabályozási alapjai címmel tartotta meg előadását. 
Az előadás a már kidolgozott és az Európai Unión belüli notifikációt követően rövide-
sen megjelenő EMMI rendeletben foglalt rendelkezéseket tekintette át. A rendeletre a 
levéltári törvény adott felhatalmazást az elektronikus formában tárolt iratok közlevél-
tári átvételének eljárásrendjének és műszaki követelményeinek szabályzására, össz-
hangban a 27/2014. (IV. 18.) KIM rendeletben foglaltakkal, amelynek hatálya a közfe-
ladatot ellátó szervek elektronikus formában tárolt maradandó értékű iratainak közle-
véltári átvételére terjed ki. Az előadás során a hallgatóság részletesen megismerhette az 
elektronikus iratok átvételi csomagja tartalmának és szerkezetének meghatározására 
vonatkozó szabályokat, tájékozódhatott az átvételi eljárás szabályairól, az átvétel típu-
sairól, és az ezek során létrehozandó metaadat állományokkal kapcsolatos rendelkezé-
sekről. Az előadó kitért a 27/2014.(IV.18.) KIM rendeletben tárgyalt tanúsított iratke-
zelési szoftverekkel kapcsolatos rendelkezések átfogó ismertetésére is, amely biztosít-
hatja az elektronikus iratátvételek során a megfelelő, egységes formában létrejövő irat-
átadási csomagok előállítását az iratképző szervek részéről. 

Bodó Attila Pál az előadása második részében egy, a súlyához képest talán kevés 
figyelmet kapott témáról, az elektronikus információbiztonság kérdésköréről beszélt, 
áttekintve a már korábban megjelent, de nem kellően ismert, az állami és önkormány-
zati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi 50. törvényben fog-
laltakat. A hallgatóság megélénkülő figyelemmel reagált az úgynevezett kockázatokkal 
arányos védelem elvével kapcsolatos megállapításokra, amelyek az információs va-
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gyont fenyegető károk és a védelmükre fordított költségek arányának mérlegelésével 
meghozott döntések problematikájáról szóltak. Bár nem volt elegendő idő a felvetések 
részletesebb megtárgyalására, az előadó azonban szerencsésen világított rá az e-iratok 
megőrzésével kapcsolatos speciális problémákra, az anyagi, szervezési, technikai kér-
dések levéltári oldalról történő átgondolásának fontosságára. 

A téma nemzetközi aspektusával Szatucsek Zoltán, a Magyar Nemzeti Levéltár fő-
osztályvezetője foglalkozott Az E-ARK projekt. Az európai tagállamok levéltárainak elekt-
ronikusirat-archiválási megoldásainak harmonizációja című előadásában. Mint elmondta, a 
DLM Fórum budapesti rendezvényén történt felvetés nyomán – EU támogatással – 
2014-ben indult hároméves projekt az elektronikusan keletkezett iratok hosszú távú 
megőrzésével kapcsolatos exportálási, átadási, befogadási, megőrzési és használati fo-
lyamatainak páneurópai szintű szabványosításának kérdéseivel foglalkozik. A projekt-
ben résztvevő, a digitális iratok megőrzésében érdekelt 16 szervezet között a Magyar 
Nemzeti Levéltár is szerepet vállalt, többek között a relációs adatbázisok levéltári 
használatával kapcsolatos pilot lebonyolításával. A projekt nyolc munkacsomagban a 
projektmenedzseléstől a levéltári átadás és megőrzés kérdéskörén át a használat és 
disszemináció megoldási kérdéseiig bezárólag, teljes körűen áttekinti az egységesítendő 
elemeket. A résztvevő tanácsadó szervezetek mind az iratképző, mind a levéltári rész-
ről közreműködnek a programban, biztosítva mindkét oldal szempontjainak megjele-
nítését. A program eredményei számos területen mutatkozhatnak meg, derült ki az 
előadás során. A folyamatok sémába rendezésével segítséget nyújtanak a fejlesztőknek: 
az E-ARK Közös Specifikációval elérhető, hogy az átadási, az archív és a használati in-
formációs csomag közös jellemzőit és képzési rendszerét rögzítve kiindulási pontul szol-
gáljanak e három specifikus információs csomag definíciójához. Az eszközök vizsgála-
tával, a szoftverfejlesztés terén is újabb megoldások kerülhetnek előtérbe. A tervezett 
hét pilot az elmélet alkalmazásával és a gyakorlati megvalósítás tapasztalataival viheti 
előre az e-iratok megőrzésével és használatával kapcsolatos tevékenységet. A Magyar 
Nemzeti Levéltár által vállalt pilot az ügyészségtől átvett elektronikus iratok relációs 
adatbázisának feldolgozásával foglalkozik.  

A rendezvény harmadik előadása – az általánostól a speciális felé haladás logikáját 
követve –, melyet Gerhard Péter, Budapest Főváros Levéltára főosztályvezetője az 
Elektronikus iratok átvétele Budapest Főváros Levéltárában címmel tartott, a megvalósítás 
gyakorlati problémáival foglalkozott. Az előadó vázolta az elektronikus iratok ’80-as 
évek közepéből és az azt követő időszakból származó, elsősorban elektronikus iktatási 
állományokkal és adatbázisokkal kapcsolatos problémákat: a hosszú távú megőrzésnél 
nem szabványos megoldások, szabályozatlanságból fakadó gondok tapasztalhatók. Az 
elektronikus iratok állományainak felmérése és az első elektronikus iratátadások az E-
levéltári projekt keretében kísérleti jelleggel zajlottak le, amelynek első eleme a Magyar 
Nemzeti Levéltárral közösen feldolgozott büntető ügyviteli rendszer (BÜR) állomá-
nyainak átvétele volt. A tranzakciók során elektronikus iratátvételt támogató eszköz 
eLev SIP készítő alkalmazása, és az elektronikus iratok tartós tárolására a Tessella Safety 
Deposit Box szoftvere volt. Gerhard Péter az eddigi helyzetet szabályozatlan folyamat-
ként jellemezte, amelyet a megjelenés előtt álló EMMI rendelet terelhet szabályozott 
mederbe. A rendelettervezetben iratátadási típusokba sorolt átadási modellnek megfe-
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lelő próba-átvételek történéseit bemutatva, szólt az átadási megállapodás előkészítése 
és megkötése feladatáról, az iktatókönyvi állományok PDF formátumú exportálási 
megoldásáról, az átadási csomag (SIP) OAIS-modell alapján az eLev SIP Készítővel va-
ló elkészítésének folyamatairól. A projekt során a csomag leíró metaadatai a Metadata 
Encoding and Transmission Standard (METS) XML formátumban készülő meghatározott 
adatleíró és továbbító specifikáció alapján készültek, míg a levéltári leírás az Encoded 
Archival Description (EAD) szabványát követte. A megvalósítás tapasztalatait összegez-
ve az előadó három dolgot emelt ki. Az iratátadó szervek informatikai felkészültsége, 
technikai ellátottsága gyakran hiányosnak bizonyulhat. Másrészt az átadási csomagok 
előállításához a megfelelően felkészített iratkezelő szoftverek elkészültéig a levéltári 
oldal intenzív, gyakran manuális közreműködésére lesz szükség. Végül a régi több év-
tizedes állományok átvételekor a hosszú távú megőrzés biztosítása továbbra is prob-
lematikusnak látszik, a DOS alatti programok korlátozott hosszúságú adatmezőinek 
értelmezése olykor nehéz feladatok elé állítja az átvevőt. 

A rendezvény második felében az új szakmai követelményrendszer a 27/2015. 
(V.27) EMMI rendelet által támasztott nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatokról 
szóló panelbeszélgetésre került sor. A Magyar Nemzeti Levéltár nyilvántartási és közzétételi 
feladatai a szakmai követelményrendszer keretein belül címmel Szatucsek Zoltán az MNL ré-
széről a feladat értelmezéséről, az adatszolgáltatás, valamint a közzététel megoldások 
lehetőségeiről és a megvalósítás jelenlegi helyzetéről tartott előadást. Mint mondta, a 
feladat optimális megoldására, egy új fejlesztés megvalósításához szükséges fedezet hi-
ányában, meglévő és az érintett intézmények számára is hozzáférhető eszközökkel is 
teljesíthető rendszerben gondolkodtak. Az adatszolgáltatás céljául a rendelet a levéltá-
rakban vezetendő törzskönyvek évenként lezárásra kerülő állományának maradandó 
értékű iratként való megőrzését és az adatok hozzáférhetőségének biztosítását tűzte ki, 
továbbá előírta a Magyar Nemzeti Levéltár számára a közlevéltárak által átadott szerv-
nyilvántartási adatállomány maradandó értékű iratként való kezelését és megőrzését. 
Az adatszolgáltatást a közlevéltárak egy része nem, vagy csak több-kevesebb hiányos-
sággal teljesítette, sőt volt olyan levéltár is, amelyik kétségbe vonta adatszolgáltatási kö-
telezettségét is. A nyilvántartások különböző módon, formátumban történő vezetése 
nem segítette az adatszolgáltatás menetét, illetve Budapest Főváros Levéltára esetében 
a meglévő professzionális elektronikus nyilvántartási rendszerből az adatok kinyerhe-
tősége okozhatott gondot, hiányos adatszolgáltatást. A beküldött adatokat végül az 
MNL OL Y 19 jelzete alatt vették nyilvántartásba, és az intézmény honlapján 
(http://mnl.gov.hu/egyseges_torzskonyv), valamint az Európai Levéltári Portálon 
(http://www.archivesportaleurope.net/) tették közzé. A jövő feladatairól szólva 
Szatucsek Zoltán az automatizált benyújtás megoldását, az EAD formátumban törté-
nő befogadás, az automatikus hibaellenőrzés, illetve közzététel megoldását nevezte 
meg fejlesztési irányként. 

Míg a Magyar Nemzeti Levéltár és Budapest Főváros Levéltára számára a jelentős 
anyagi ráfordítással beszerzett ScopeArchiv szolgáltatásai megfelelő lehetőségeket biz-
tosíthatnak a nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatok teljesítéséhez, addig a kisebb 
intézmények számára jelentős költségekkel járó „dobozos szoftver” beszerzése és üzemel-
tetése nem tartozik a realitások közé. Ismeretes, a Nemzetközi Levéltári Tanács jóvol-

http://www.archivesportaleurope.net/
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tából a tíz évvel korábban útjára indított AtoM program web alapú, nyílt forráskódú és 
szabadon hozzáférhető dokumentációval rendelkező szoftvert fejlesztett ki és bocsá-
tott a felhasználók rendelkezésére. A program a nemzetközi levéltári szabványokat al-
kalmazó fejlesztési sablonok segítségével támogatja az egyes felhasználók igényeihez 
való alakítást. Ezeknek a fejlesztéseknek a honi eredményeiről és a felmerült problé-
mákról két előadás hangzott el.  

Koltai András, a Magyar Piarista Rendtartomány Központi Levéltára vezetője Az 
AtoM projekt fejlesztésének célszerű irányai című előadásában a saját fejlesztési és adaptálási 
tapasztalatairól számolva be jelölte meg azoknak a problémáknak körét, amelyekre a 
további munka során megoldást kell találni. Az egyházi levéltárak számára kidolgozott 
közös AtoM szoftver alapon álló segédlet, a már feldolgozott adatokat a széleskörűen 
alkalmazott Excel táblázatok importálásával oldotta meg. A levéltári szintek helyes 
megállapítása azonban az esetenként eltérő levéltári megoldások miatt különös figyel-
met igényelt. Az EAD szabvány legfelső szintként fondot ismerő metódusa miatt olykor 
csak a címbe írt jelzettel lehetett a pontos információkat rögzíteni. Egyszerű feladatnak 
tűnhet a sorba rendezés feladata, de mint ezt az előadó megjegyezte, például a római 
számok kezelésének megoldása már fogas kérdésnek bizonyult a rendszeren belül. Más 
oldalról viszont a kapcsolódó levéltári egységek esetében rugalmasan az e-kutatás link-
jeit írták be az adatmezőkbe – mondta el Koltai András, majd képernyőről képernyőre 
mutatta be a megvalósítás eredményeit, az egyes adatátviteli lehetőségek megoldásait, 
valamint a további megoldandó problémákat. 

Acél Róbert, a Pécsi Tudományegyetem levéltárosa Gyakorlati alkalmazhatóság feltét-
elei az AtoM programban címmel számolt be az egyetemi levéltárak AtoM szoftver alapú fej-
lesztéséről. Meglátásait a problémák és lehetséges áthidaló megoldások összefüggésé-
ben tárgyalta. Megemlítette a nagybani műveletek lehetőségének hiányát, amelyek im-
portálási eljárásokkal, vagy a szülő beállítások öröklődésével részben orvosolhatónak 
bizonyultak, de amelyek bizonyos esetekben már elégtelenek, ezért új fejlesztési lépé-
seket igényelnek. Felhívta a figyelmet, hogy a program a magyar gyakorlattól eltérően 
más logika mentén szervezi például a gyarapodás, a fogyaték, és az iratképzők nyilván-
tartásának kezelését, és felvetette a magyar szabályok szerint megkövetelt naplók új 
modulként való létrehozásának szükségességét. A panelbeszélgetés során a közönség 
soraiból elhangzó kérdésekre nagyon konstruktív válaszok hangzottak el. A Budapest 
Főváros Levéltára adatszolgáltatási problémájával kapcsolatos felvetésre a Magyar 
Nemzeti Levéltár képviselője az intézménye által kifejlesztett ScopeArchiv EAD ex-
port programját kiegészítő alkalmazás átadását ajánlotta fel. Az AtoM program fejlesz-
tésének és magyarországi bevezetésének eddigi lépéseit a jelenlévők bíztatónak és 
eredményesnek látták, további fejlesztését intézményesen is támogatandónak ítélték.  

* 

Az Állományvédelmi Szekció első előadója Czikkely Tibor, a Magyar Nemzeti Levéltár 
Szakmai koordinációs központján belül működő Állományvédelmi és reprográfiai osz-
tály vezetője, aki Földalatti raktárak klímával és klíma nélkül. Egy költségtakarékos intézkedés 
állományvédelmi tapasztalatai címmel tartotta meg beszámolóját. 
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Felső vezetői döntés értelmében 2011. szeptember 7-én az Országos Levéltár óbudai 
épületében kikapcsolták a raktárak klimatizálását biztosító berendezéseket. Azóta csak 
a szellőztetést biztosító ventillátorok bekapcsolása engedélyezett. A döntés oka költ-
ségtakarékosság volt. Klimatizáció nélkül a földalatti raktárak az alábbi lehetséges hatá-
soknak vannak kitéve: Szellőztetés nélkül a raktári munkavégzés nehézzé válik, kont-
roll nélküli szellőztetéssel pedig a külső levegő felborítja a raktárak hőmérséklet- és pá-
ratartalom-egyensúlyát. A megoldás egy kiszámított, időszakos szellőztetés, melynek 
eredményeként csak akkor juttatnak be friss levegőt a raktárakba, amikor annak pára-
tartalma a 18oC körüli pinceraktárakba jutva nem emelkedik 50% fölé. A magyarázata 
az, hogy elsősorban a raktári páratartalom veszélyes megemelkedésétől kellett tartani. 
(Pl. a 25oC-os 40%-os külső levegő a 18oC-os raktárba érve 60%-osra módosul!) 

Az osztályvezető a számításokat Excel-táblázat segítségével végezte el, 0–40oC 
hőmérsékleti és 0–100% relatív páratartalom intervallumokban. 1oC-onként kiemelte 
azokat a külső hőmérsékletekhez tartozó külső páratartalom értékeket, amelyek beszel-
lőztetése esetén a raktárakban 50%-nál nem magasabb páratartalom alakul ki. Ebből 
egy egyszerű szellőztetési táblázatot készített, napi használatra. A ventillátorok bekap-
csolásáról napi szinten kellett döntést hozni aszerint, hogy milyen a külső levegő hő-
mérséklete és páratartalma. A táblázatot egy külső mérőműszerrel együtt a klímabe-
rendezésnél a padlástérben helyezte el, ahol leolvasást követően egy a levéltár által 
megbízott kolléga önállóan tudott dönteni a bekapcsolásról. A raktárakban végzett fo-
lyamatos adatgyűjtéses mérések azt mutatják, hogy a tudatos szellőztetés az elmúlt öt 
év alatt jól működött, a raktári paraméterek a határértékek között maradtak. Az állo-
mányvédelem visszatérő erőfeszítései ellenére csak 2016-ban végeztek el gépészeti be-
avatkozásokat a klímarendszeren, de annak költségigénye (elsősorban áramfelvétele) 
továbbra is magas maradt. Teljes megoldást csak a rendszer szakmai felülvizsgálata és 
a tervezési hiányosságok korrekciója, vagyis a klímarendszer meghatározott mértékű 
átalakítása jelentene. Ennek hiányában a klímarendszer a továbbiakban sem üzemel, 
csak felső vezetői döntés esetén kapcsolható be, egyébként pedig a fent ismertetett 
szellőztetési módszer működik tovább. 

Szlabey Dorottya, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára Állományvédelmi 
és reprográfiai osztályának helyettes vezetője J. W. Grimm Berlinben készült, felfújha-
tó és szemléltető eszközként használt földgömbjének restaurálásáról számolt be. A 
mintegy 112 cm átmérőjű földgömb (jelzete: MNL OL P648 Szirmay család levéltára – 
Szüllő család anyaga) a fiatalon elhunyt Julius Ludwig Grimm (1806–1834) alkotása, aki 
Wilhelm Scharrer rézmetszővel kiadót alapított. A készítők oktatási szemléltetőeszköz-
ként felfújva vagy szelvényekre hajtogatva ajánlották használni. Még 1832-ben elké-
szült néhány példány, amiből mára már csak háromról tudunk. A glóbuszhoz mellékelt 
Erläuterungen, azaz a magyarázatok színvonala egy tudományos értekezés színvonalával 
ér fel mind a földrajz, mind a térképészet, mind annak története területén. Különleges 
szerencse, hogy megmaradt az a speciális mérőszalag, amelynek segítségével meg lehe-
tett állapítani a hosszúsági és szélességi fokokat, hogy az egyes területek milyen messze 
fekszenek egymástól, milyen időzónába esnek, valamint, hogy az adott területen mikor 
kel és nyugszik a nap. A közel 200 éves földgömb családi iratokkal került a Magyar 
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Nemzeti Levéltár Országos Levéltárába, az utóbbi időben levéltár-pedagógiai foglal-
kozásokon, csoportvezetéseken mutatták be. 

A földgömb igen vékony papírra készült mélynyomtatással, majd utána színezték, 
festéssel emelték ki az országhatárokat. A papírt vékony batisztvászonra kasírozták. 26 
elemből építették össze lapolással, így alakult ki a cikkekre hajtogatható gömbforma. A 
műhelyben először szemrevételezéssel vizsgálták meg az intézmény szakemberei. A 
szelvényeket összetartó ragasztások csak egy-egy helyen váltak szét. A restaurálás több 
apró lépésből állt a felületi tisztításon kezdve a szükséges ragasztásokon át a sok kis 
méretű kiegészítésig. A gömb mellett a felfújáshoz készített kézi fújtatót tartalmazó 
eredeti dobozt is helyreállították. A kezelt földgömb néhány kísérlet után az eredetihez 
hasonló módon lett felfújva, bemutatását egyedi alátámasztó szerkezet tette lehetővé. 
A restaurálást Nemes L. Ágnes és Szlabey Dorottya, a Magyar Nemzeti Levéltár főres-
taurátorai végezték. A kezelést és a gömb kiállítását a budapesti Német Nagykövetség 
támogatta. 

Nemes L. Ágnes, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának főrestaurátora 
1956 nyoma a levéltári iratokon, károsodásuk és kezelésük című előadásának elején megálla-
pította, hogy a magyar történelem során a legnagyobb károsodás az Országos Levéltár 
raktárait 1956-ban érte. A támadások során a tűz elpusztította három raktári szint irat-
anyagát, a fémpolcok deformálódtak, majd összeroskadtak. Más raktárakban az irato-
kat repeszek szaggatták darabokra, a beton tartóoszlopokat súlyosan megrongálták. A 
levéltár állományát ért károsodások felmérése csak 1957 elején kezdődött el. Az iratál-
lomány mintegy 25%-a teljesen megsemmisült. Megrendítő volt, hogy a támadások so-
rán elpusztult dokumentumok pótolhatatlanok. Egyértelművé vált, hogy a kimentett 
iratok további megmentését mihamarabb meg kell kezdeni, mert csak így lehetséges a 
további pusztulást megállítani. A még menthető iratanyag egy részét szárítás után is-
mét lehetett használni, másik része töredéknek bizonyult, harmadik része restaurálásra 
várt. Ezen iratok 35–70%-a az égéstől törékennyé vált, az oltáshoz használt víz miatt 
viszont a papírok átnedvesedtek, emiatt tavasszal elkezdtek penészedni és a szétmállás 
fenyegette azokat. 

A tömeges restaurálásra megfelelt a gépi laminálásos módszer. A külföldi minták 
alapján a hőtől törékennyé vált, hiányos, penészes, savas papírok kiegészítésére, meg-
erősítésére használták, igen figyelemre méltó eredményekkel. Külföldön a laminálás-
hoz acetát cellulóz fóliát használtak japán hártyabéléses megerősítéssel, ez azonban túl 
merev, nehezen kezelhető és olvasható iratokat eredményezett. Ezért a megfelelő 
anyag megtalálása előtt, hozzávetőlegesen 30-40 féle műanyaggal kezdtek el kísérletez-
ni különféle kutató területek szakembereivel, míg végül eljutottak az alacsonyabb olva-
dáspontú polietilén fóliához, amely ráadásul sokkal vékonyabb, rugalmasabb, olvasha-
tóbb restaurált iratokat eredményezett. A restauráló műhely munkájában, a későbbiek-
ben is jelentős helyet foglalt el a műanyag fóliával történő gépi restaurálás, ez a fajta el-
járás azonban a ’90-es évektől ezt egyre inkább háttérbe szorul. Ennek oka nem az, 
hogy ennek hatására bármilyen károsodás keletkezett volna a papírban, hanem ez egy-
részt nem visszafordítható eljárás, másrészt megjelenésében, fogásában egészen más 
jellegű, mint a papír. Bizonyos munkáknál ma is használható ez a módszer, de helyette 
inkább a visszaoldható akrilát filmes fátyolpapírt használják a szakemberek megerősí-
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tésként, alátámasztásként. A hiányzó papíranyag pótlása japánpapír beszabásával old-
ható meg. A ’90-es évektől egyre inkább előtérbe került a kézi papíröntés mellett a gépi 
papíröntés is. Ennek segítségével viszonylag gyorsan kiegészíthetőek a kisebb-nagyobb 
hiányok, a folyamat végén a papírt egyszerre lehet kasírozással megerősíteni és újra-
enyvezni. A papíröntés előnye, hogy a kiegészítés hasonló vagy azonos összetételű pa-
pírrostokból áll, mint az eredeti papír, és az enyvezéshez is természetes alapú anyag 
használható. 

Az elmúlt, közel 60 év alatt restaurált anyag mennyiségéről sajnos nem áll rendel-
kezésre pontos adat. A restaurálás azonban napjainkban is folyik, minden évben érke-
zik tervmunka keretében égett, penészes, repeszsérült irat a restaurátor műhelyekbe. 
Nagy eredmény az is, hogy a műhelyben a kezdetektől kizárólag szakképzett emberek 
dolgoztak. A Képző- és Iparművészeti Gimnázium bőrdíszmű- és könyvkötőszakának 
legjobb eredményekkel végzett diákjait alkalmazták az új restaurátor műhelyben. Ter-
mészettudományos ismereteik azonban az iskola jellege miatt hiányosak voltak, ezért 
1959 őszén irat-könyv konzervátori tanfolyamot indítottak el számukra. A külső elő-
adók önzetlenül vettek részt a képzésben, valamint a jegyzetek megírásában. A végzett 
restaurátorok az önálló munkavégzéshez szükséges korszerű, tudományos alapokon 
nyugvó ismeretekkel rendelkeztek. A mai napig is csak felsőfokú vagy egyetemi vég-
zettséggel rendelkező szakemberek restaurálhatnak. A restaurátorok a kezdetektől fo-
lyamatosan figyelik a külföldi szakirodalmat, a műhelyekben folyamatos a továbbkép-
zés. Emellett más intézmények restaurátorait is fogadják tapasztalatcsere céljából, va-
lamint segítik őket szakszerű állományvédelmi tanácsokkal. Mindezeknek a fejleszté-
seknek köszönhetően a restaurátor műhely munkája világszínvonalúvá vált, és már a 
kezdetektől kivívta a nemzetközi szakmai közvélemény elismerését. 

A szekció ülését Horváth József vízjelkutató Erdély és Kárpátaljai papírmalmaiban készített 
merített papírok, vízjeleinek gyűjteménye címmel tartott könyvbemutatója zárta. A szerző 
könyvében megkísérelte összegyűjteni az 1545–1868 között Erdélyben és Kárpátalján 
működő papírmalmok merített papírjain látható vízjeleket. Az előadás elején röviden 
szólt a papír őstörténetéről, az ős megíró anyagokról, a papyrusról, a pergamenről, a 
papírkészítés folyamatáról és elterjedéséről, a vízjel kialakulásáról, a papírlapokon való 
elhelyezkedésükről, a papírok méretéről, vastagságáról és csomagolásáról. Ezt követő-
en az első magyarországi és erdélyi papírmalmokat, majd az utóbbiak merített papírjain 
látható vízjeleket mutatta be. Kiemelten szólt Misztótfalusi Kis Miklós 1685-ben, Amsz-
terdamból küldött leveléről, amelyet a szerző igazi hungarikumnak tekint.  

A könyv (és az előadás) további részében Horváth József az egyes erdélyi papír-
malmok rövid történetét, tulajdonosait, papírkészítő mestereit és az általuk készített 
papírokon látható vízjeleket ismertette. Munkája elsődleges célja az volt, hogy könyv-
ben összegyűjtve elsőként mutassa be az őseink által ránk hagyott, Csipkerózsika ál-
mukat alvó szellemi és kultúrtörténeti értékeinket, és megismertesse az olvasót a papí-
rok lapjain csendben megbúvó egyvonalas népművészeti alkotásokkal. Azt is célul tűz-
te ki, hogy felhívja a tanuló ifjúság és a művelődéstörténet iránt érdeklődők figyelmét a 
vízjelekre, ezek szerteágazó értékeire. A könyvbemutató végén a szerző azt a reményét 
fogalmazta meg, hogy azok is szívesen olvassák és forgatják a kötetet, akik már rég ki-
nőttek az iskolapadokból. Az Állományvédelmi szekció előadásain közel ötven fő vett 
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részt, a szakmailag színvonalas előadások mellett sor kerülhetett kérdésekre, rövid 
párbeszédekre is. A szekcióülés végén P. Holl Adrien, Budapest Főváros Levéltárának 
állományvédelmi főosztályvezetője köszönte meg minden előadónak, hozzászólónak 
és látogatónak a részvételt. 

* 

Az Oktatás- és tudománytörténeti szekció munkáját Varga Júlia főlevéltáros, az Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának igazgatója előadásával kezdte meg, aki 
a magyarországi diákegyesületek megalakulását, szervezetét és kezdeti működésüket, 
valamint – elsősorban az 1872-ben megalakult budapesti Egyetemi Körre koncentrálva 
– azoknak a politikai mozgalmakba történt bekapcsolódását mutatta be. A diákegyesü-
letek történetével elsőként Ludwig Rezső és Szemenyei Kornél 1900-ban megjelent össze-
foglalója foglalkozott, akik maguk is az Egyetemi Kör vezetői voltak. A diákegyesüle-
tek működésének megindulása és fénykoruk – a többi egyesülethez hasonlóan – a dua-
lizmus első fele volt. Valamennyi ekkor létezett felsőoktatási intézményünkben létez-
tek diákegyesületek: az általános egyletek mellett segélyegyletek, szak-, illetve sportegy-
letek. A vezérszerepet az ifjúsági életben, a diákegyesületek vezetésében számarányá-
ból, de tanulmányai jellegéből fakadóan is a jogászság játszotta.  

Az egyetemi, akadémiai ifjúság – a jövő intelligenciája – mindig érdeklődött a po-
litika iránt, a szélesebb közvélemény által hangoztatott politikai nézeteket vallotta és 
véleményét különféle gyűléseken, szimpátia- vagy ellenszenvtüntetéseken, fáklyásme-
neteken, utcai zavargások alkalmával, később a saját sajtójában (Egyetemi Lapok) fejezte 
ki. Minden jelentékenyebb politikai kérdés az Ausztriával való közjogi viszonnyal volt 
kapcsolatos. Az ifjúság mindig a függetlenség elvei mellett szállt síkra, így főleg az el-
lenzéki, függetlenségi párt számíthatott megnyilvánulásaira, támogatására, de bizonyos 
kérdésekben (mint például az egyházpolitikai kérdések) még a kormánypárt is. Az ifjú-
ság maga sem volt egységes – elsősorban Budapesten beszélhetünk belső ellentétekről 
– de a század végéig uralkodóak maradtak a liberalizmus eszméi, minden modern 
gondolkodású fiatal vallotta a szabadelvűség eszméit. Varga Júlia előadását példákkal 
zárta azokról a különböző politikai megmozdulásokról, amelyeken a résztvevő buda-
pesti egyetemi ifjúság nyomatékos véleményt nyilvánított: ilyenek voltak az 1889-es 
véderővita tüntetések, az 1891-es memorandum mozgalom és 1894–1895-ben az egy-
házpolitikai reformok. 

Szögi László, az Eötvös Loránd Tudományegyetem címzetes egyetemi tanára, a 
Magyar Tudományos Akadémia Egyetemtörténeti Kutatócsoportjának tudományos 
vezetője, aki a levezető elnöki feladatokat is magára vállalta, előadásában először a 19. 
század végének és a 20. század elejének világnézeti, politikai küzdelmeiről szólt, 
amelynek általános jellemzője volt a vallásellenesség és a természettudományos világ-
nézet mindenhatóságába vetett hit. Ez a folyamat Európa számos országában kultúr-
harc kialakulásához vezetett, amelyben nem csekély szerepet játszott az egyetemi ifjú-
ság. Ezután az előadó bemutatta a hazai kultúrharc sajátosságait, kitérve az 1900–1918 
közötti folyamatokra. Beszélt a megalakuló felekezeti diákegyesületekről és a velük 
szemben fellépő radikális baloldali ateista szervezetekről, elsősorban a Galilei Körről. 
Példákat hozott fel arra, hogy ez az ideológiai harc milyen szélsőséges példákat produ-
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kált az első világháború előtt. Levéltári szempontból lényeges kérdés, hogy – ellentét-
ben a baloldali egyesületekkel – a felekezeti diákegyesületek forrásanyaga máig sincs hi-
telesen feltárva. Célnak jelölte meg, hogy megkezdődjön ezen egyetemi mozgalmak 
történetének reális, harag és elfogultság nélküli feldolgozása. 

Ólmosi Zoltán főlevéltáros, a Magyar Nemzeti Levéltár főtanácsosa Mozgalmi élet az 
egyetemeken. A kommunista hegemónia megteremtése 1945–1955 címmel tartott előadást. A 
második világháború befejezését követően az egyetemi ifjúságot is a Magyar Kommu-
nista Párt az egységes ifjúsági mozgalom megteremtésének jelszavával kísérelte meg sa-
ját érdekkörébe vonni. A hatalom megszerzésének folyamatában – 1948 elejére – a fel-
sőoktatásban résztvevő hallgatóságot az egyedüliként megmaradt rétegszervezet, a 
MEFESZ képviselte. A MEFESZ-t az 1848-as forradalom centenáriumi propaganda 
keretében az újonnan létrehozott „egységes” ifjúsági szervezetbe, a Magyar Ifjúság Népi 
Szövetségébe terelték. 1950 júniusától pedig a formális rétegszervezeti önállóságot is 
megszüntetve, az egyetemi és főiskolai hallgatókat közvetlenül a sztálinista Dolgozó Ifjú-
ság Szövetsége szervezeti keretei közé kényszerítették.  

A felsőoktatásban résztvevő fiatalok szociális helyzete, az egyetemi körülmények 
(szállás, menza, ösztöndíj) – párosulva az ugrásszerűen megnövekedett hallgatói lét-
számmal – növelte a feszültséget a hallgatóság között, ami főként 1953 nyarától, a 
Nagy Imre kormány létrejötte után kialakult viszonylag szabadabb légkörben artikulá-
lódhatott. A DISZ is ekkortól próbálta meg óvatos módon az addig lenézett egyetemi 
ifjúság érdekvédelmét feladatai közé venni. 1954 őszétől mind több elégedetlen meg-
jegyzés volt hallható, ami DISZ és párttaggyűléseken, de folyosói megjegyzések formá-
jában is eljutott a politikai vezetéshez. A legismertebb eset az ELTE gólyabálja volt, 
amelynek műsorán bibliai keretben figurázták ki az egyetem vezetését. Az 1955 őszi 
balos visszarendeződés is csak részben és időlegesen tudta elcsendesíteni az elégedet-
lenkedőket, de 1956 elejétől – összefüggésben az SZKP XX. kongresszusával, s az an-
nak hatására megkezdődött politikai erjedéssel (lásd a Petőfi kör élesedő vitáit) – az if-
júsági szervezet erőteljesebben képviselte az egyetemi, főiskolai hallgatóság érdekeit, 
de ez ekkor már kevésnek bizonyult. 

Az utolsó előadó Borsodi Csaba, habilitált egyetemi docens, az Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem Történeti Intézetének igazgatója volt, aki az egyetemi diákmozgal-
maknak a forradalomban és annak utóéletében játszott szerepét ismertette. 1956 októ-
berében egy új egyetemi diákszervezet törte meg a Dolgozó Ifjúság Szövetsége (DISZ) 
egyeduralmát a felsőoktatásban. A MEFESZ (Magyar Egyetemisták és Főiskolások 
Szövetsége) 1956. október16-án alakult meg a Szegedi Egyetemen. A szegedi „szikra”, 
ahogy sokan és sokszor megfogalmazták, nagyon hatásos gyúanyagnak bizonyult, hi-
szen a forradalom kitöréséig szinte minden egyetemen és főiskolán létrejöttek a 
MEFESZ szervezetei. Az előadás az első részében azt a folyamatot mutatta be, ho-
gyan vált az egyetemi ifjúság és a szervezet a forradalom előkészítésének egyik fontos 
színterévé. A szerep a forradalom alatt megváltozott, majd november 4-e után a 
MEFESZ szervezetei váltak az egyetemeken az ellenállás fő szervezőivé. Az előadás 
második része azzal foglalkozott, hogy a MEFESZ rövid történetének e második sza-
kasza komoly belső vitákkal volt terhelt. A kommunista államhatalom igyekezett a sa-
ját képviselőit bejuttatni a MEFESZ vezetésébe és a maga oldalára állítani a szerveze-
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tet. Ehhez minden eszközt felhasznált, fokozatosan lehetetlenítette el a MEFESZ mű-
ködését, majd pedig az MSZMP vezetésének döntése alapján létrehozta az újabb egy-
séges kommunista ifjúsági szervezetet, a Kommunista Ifjúsági Szövetséget. Ahogy az 
akkori sajtó fogalmazott, „zászlót bontott a KISZ” 1957. március 21-én. Az 1956–1957-
es tanév végére a MEFESZ szervezetei kénytelenek voltak tevékenységüket befejezni. 
Az eredeti alapítók ellen bírósági eljárást folytattak, súlyos börtönbüntetést kaptak, az 
egyetemeken 1957–1958-ban lefolytatott fegyelmi eljárásoknak pedig egyik vádpontja 
volt a MEFESZ-ben folytatott tevékenység. Borsodi Csaba előadásához folytatott ku-
tatásait a Nemzeti Kulturális Alap, illetve az MTA-ELTE Egyetemtörténeti Kutató-
csoport támogatta.2   

* 

A második nap délutánján az egyesület a tagok számára fakultatív szakmai látogatást 
szervezett a Pannonhalmi Apátságba, illetve Győr nevezetességeivel ismerkedhettek az 
érdeklődők.  

A szerdai tisztújító közgyűlés résztvevőit Tyekvicska Árpád, a Magyar Levéltárosok 
Egyesületének leköszönő elnöke mellett Latorcai Csaba, a Miniszterelnökség kiemelt 
társadalmi ügyekért felelős helyettes államtitkára köszöntötte. A többek között levéltá-
rosi végzettséggel rendelkező politikus hangsúlyozta, hogy a levéltáros szakma „többré-
tegű hivatás”: egyrészt tudományos kutatásokat kell folytatni és azokat segíteni, másrészt 
szélesíteni kell a hazai és nemzetközi kapcsolatokat a források még jobb megismerhe-
tősége érdekében, harmadrészt pedig használni kell a modern kor eszközeit a színvo-
nalas szolgáltatások nyújtásához. Véleménye szerint e tekintetben a levéltárosoknak 
nincs könnyű dolguk, ugyanakkor nem kell szégyenkezniük sem. Latorcai Csaba bizto-
sította a hallgatóságot a kormányzat elkötelezettségéről az „átlátható, ellenőrizhető, nyilvá-
nos és 21. századi szinten szolgáltató intézményrendszer” megteremtése iránt, végül a valódi 
és hatékony párbeszéd fontossága mellett érvelt.   

Tyekvicska Árpád, aki két cikluson át, nyolc évig vezette az egyesületet, beszámo-
lójában sikerként említette az egyesület nyilvántartott taglétszámának növekedését, a 
nemzetközi kapcsolatok erősödését és a pályázati támogatásokat. Utóbbinak és a taka-
rékosságnak köszönhetően elmondása szerint a szervezet gazdálkodása jelenleg stabil. 
Az egyesület elnökségére két jelölt pályázott: Kenyeres István főlevéltáros, Budapest Fő-
város Levéltárának főigazgatója és Ólmosi Zoltán, a Magyar Nemzeti Levéltár főtaná-
csosa. A távozó elnök beszámolójának elfogadása után – mivel a jelöltek egyike sem 
kívánt írásbeli pályázatához szóbeli kiegészítést hozzáfűzni – egy hosszúra nyúlt vá-
lasztási procedúra következett, amelynek végén a választási bizottság bejelentette, hogy 
a Magyar Levéltárosok Egyesületének új elnökévé Kenyeres Istvánt választották a je-
lenlévők. Az egyesület alelnöke Hermann István levéltáros, a Magyar Nemzeti Levéltár 
Veszprém Megyei Levéltárának fizetés nélküli szabadságon lévő igazgatója, illetve 
Tilcsik György főlevéltáros, a Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltárának nyu-

                                                 
2 Ezúton köszönöm meg a szekcióvezetők, Sipos András, Bilkei Irén, Breinich Gábor, P. Holl Adrien és 
Szögi László, továbbá Cseh Gergő Bendegúz segítségét, akik az összefoglaló elkészítéséhez alapos beszá-
molókkal járultak hozzá. Hálás vagyok Zsidi Vilmos főlevéltárosnak, a Budapesti Corvinus Egyetem Le-
véltára vezetőjének, egyesületi titkárnak, aki nélkül nem készült volna el határidőre az írás. 
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galmazott igazgatója lett. A közgyűlés megválasztotta a választmány és az ellenőrző bi-
zottság tagjait is. Az új elnök, aki szakmai programvázlatában a professzionalizáció 
folytatását, a szekciók, a Nyitott Levéltárak országos programsorozatának és a köz-
gyűjteményi egyesületekkel meglévő együttműködés erősítését, műhelytalálkozók szer-
vezését és az egyesület középtávú stratégiájának megalkotását jelölte meg alapvető cél-
jaiként, megköszönte a bizalmat. A harmadik nap délutánján a Magyar Nemzeti Levél-
tár Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltárában, Győr Megyei Jogú Város Levéltá-
rában és a Győri Egyházmegyei Levéltárban ismerkedhettek az érdeklődők az archí-
vumok anyagaival és tevékenységével. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SZERZŐINK FIGYELMÉBE 

A KÉZIRATOT kérjük, hogy e-mailben, legalább Word 6.0 formátumban juttassák el 
a szerkesztőség vagy a szerkesztők egyikének címére.  

A szerkesztőség másfél ívnél (60 000 „n”) nagyobb terjedelmű kéziratot nem 
fogad el! A szerkesztőség a tanulmányok esetében a 20–30 ezer, míg a recenziók ese-
tében a 10–12 ezer „n” terjedelmű kéziratokat tekinti ideális hosszúságúaknak.  

Szövegközi illusztrációként a kézirathoz fényképet, grafikont, ábrát stb. lehet mellé-
kelni. Ez esetben kérjük, hogy a képaláírás pontos szövegét is szíveskedjenek megfo-
galmazni.  

A kiemeléseket a szerző a kéziratban kurziválva jelezze, a jegyzeteket lábjegyzet for-
májában helyezze el, a kézirat lapjait folyamatosan, arab számokkal számozza.  

A jegyzetapparátusban a szerző csak a hivatkozott mű szerzőjét KISKAPITÁLIS-sal, a 
kiadás évszámát, és a pontos oldalszámát adja meg. A tanulmányok végén kérjük meg-
adni a források és a szakirodalom teljes bibliográfiai adatait. KISKAPITÁLISSAL kérjük 
megadni a felhasznált mű szerzőjének teljes nevét, a mű címét (folyóirat, tanulmánykö-
tet esetén annak a címét) kurziválva emelje ki, és pontosan tüntesse fel a hivatkozott 
bibliográfiai és levéltári adatokat.  

A recenziók fejszövegében pontosan kérjük megadni a címen kívül a többi bibliográ-

fiai adatot is: a szerző(k), a szerkesztő, a kiadó nevét, a megjelenés helyét és évét, to-
vábbá a terjedelmet (oldalszámban). 

  


